
 
 
 

2019 RUDUO – 2020 ŢIEMA  

 

PAVADINIMAS 
 

 

APRAŠYMAS IR VADOVAI 
 

LAIKAS 

 
 

PROGRAMOS 
 

 

Išėjimo iš skyrybų krizės 
grupė  

Terapinė grupė, skirta įvairaus amžiaus vyrams ir 
moterims, kurie išgyvena skyrybų krizę ar tebejaučia 
anksčiau išgyventų skyrybų padarinius.  
Grupės vadovai: psichologė, psichoterapeutė Asta 
Groblytė, sielovadininkė Daiva Beliūnienė. 

Antradieniais  
nuo sausio 14 d. 
18.15-20.15 val. 
15 kassavaitinių susitikimų  

Kūrybinės dirbtuvės 12-16 
m. paaugliams “Vizualių 
istorijų kūrimas paremtas 
savęs paţinimu ir 
savistaba” 
 

 

Kūrybinių žaidimų ar vyksmų metu patirti atradimai, 
suvokimai, išgyvenimai bus aptariami grupėje. Veda 
dailininkė, meno terapeutė, knygų autorė ir 
iliustruotoja Ieva Babilaitė. 

 

Trečiadieniais  
nuo sausio 15 d. 
17.30-19.00 val. 
10 kassavaitinių susitikimų 

 

Atvira palaikymo grupė 
išgyvenantiems skyrybas 

 

Kiekvieną ketvirtadienį budinti grupė laukia tų, kurie 
išgyvena  skyrybų ir vienatvės skausmą. Jus pasitiks 
ir pokalbį lydės žmogus, suprantantis, kas yra  
skyrybų netekties skausmas, ir turintis grupės 
moderavimo įgūdžių. 

 

Ketvirtadieniais 
18.15-20.15 val. 
 

 

Pilates mankšta pietų metu 
Suaugusiems 

 

Body Control instruktorė Gintarė Motiekaitienė. 
 

   I, II, IV, V  
  12.00-13.00 val.   

 

Ţygių ir gamtos paţinimo 
grupė 12-17 m. paaugliams 

 

Kartą per mėnesį kviečiame paauglius į  
patyriminius  savaitgalių žygius. Daug eisime, 
nakvosime gamtos prieglobstyje, pažinsime savo 
galimybes ir stipriąsias puses,  įgysime vertingos 
žygių patirties. Žygio vadovas – pedagogas, 
patyriminio ugdymo praktikas Gytis Valatka, 
asistentė Ţivilė Vaitiekūnienė. 

 

  Artimiausi ţygiai:    
  lapkričio 23 d.  
  gruodţio 7-8 d.  
  sausio 4 d. 
  Kitos datos bus tikslinamos. 
  Paskutinis žygis – birželio mėn.  
 

 

Teisininko konsultacijos  

 
Du kartus per mėnesį teisininkai Alferdas Bulotas ir 
Irina Urbonė konsultuoja šeimos teisės klausimais.   
 

 

Irina  
gruodţio 5 d.  
18.20, 19.20 val.  
Alfredas: 
gruodţio 19 d.  
16.30, 17.20, 18.10 val.  

 

 
 

 

 
 

PASKAITOS-SEMINARAI 
 

 

9 paskaitų ciklas „Asmuo – 
begalybė ir ribos. Ţmogaus 
poreikių ontologija pagal  
Pradţios knygos 
pasakojimus” 
 
 

Pradžios knygos studijos su doc. dr. Ingrida 
Gudauskiene.  

  Šeštadieniais 
  kartą per mėnesį 
  11.30, 01.11, 02.01, 02.29, 
03.28, 04.25, 05.30) 

  14:00-16:30 val. 
 



Paskaita "Išmanieji vaikų 
rankose: ar įmanoma 
pusiausvyra tarp "dar 
nekenkia" ir "jau per 
daug"? 

Lektorė – Giedrė Kiesielė. Seminaro metu išgirsite 
mokslininkų įžvalgas ir tyrimų rezultatus apie 
išmaniųjų ekranų poveikį fizinei ir psichinei sveikatai, 
taip pat praktines rekomendacijas, kaip galima 
spręsti ribų klausimus su vaikais, kad vėliau netektų 
tvarkytis ir vargti su pasekmėmis, kurios gali būti 
labai skaudžios. 

  Ketvirtadienį 
  gruodţio 4 d.  
  18.15-20.15 val. 

 

Paskaita "Malda. Turtinga ir 
gili vidinė tikrovė" 

 

Lektorius – doc. dr. Benas Ulevičius.  
Apie maldą kasdienybėje, jos būdus ir esmę. 

  

  Ketvirtadienį 
  gruodţio 12 d.  
  18.15-20.15 val. 

 

Susitikimas, diskusija.    
 

Susitikimas su psichologėmis Irma Skruibiene ir 
Egidija Šeputyte-Vaitulevičiene. Knygos „Namų 
psichologija. Kaip susikurti namų pojūtį savyje ir 
aplink save“ aprašomų temų pristatymas, diskusija, 
pokalbiai. 

  

  Ketvirtadienį 
  2020 m. sausio 9 d. 
  18.15-20.15 val. 

 

 

Daugiau apie veiklas ir kitas mūsų iniciatyvas: www.bendrakeleiviai.lt. 

Laukiame jūsų! 

http://www.bendrakeleiviai.lt/

